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Syfte med reservatet: Syftet är att skydda ett naturskogartat område med dess flora 
och fauna och naturliga successioner. Ändamålet är även att – inom ramen för detta 
mål – ge möjlighet till naturupplevelser och vetenskaplig forskning. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Markägarkategori: Sveaskog

Storlek: 27 ha

Beslutsår: 1996

Skyltens tillverkningsår: 2014

• göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål, 
• skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka 

eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar, 
• elda, 
• fånga eller insamla ryggradslösa djur, 
• inplantera för området främmande växt- eller djurart, 
• framföra motordrivet fordon i terrängen, 
• störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig 

närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter, 
• medföra okopplad hund.

VÄLKOMMEN TILL SLOGFALLET
I Slogfallets naturreservat skyddas en gammal granskog för framtiden.  
Här har flera sällsynta svampar som lever på döda träd en fristad. Marken är 
rik på kalk, vilket gör att många örter och ormbunkar också trivs här. 

Gammelskog. Berget Slogfallet stupar brant ner i 
Övre Malingsbosjöns mörka vatten. På berget växer 
granskog som tack vare den otillgängliga terrängen 
stått orörd under lång tid. I den drygt hundraåriga 
barrskogen finns gott om storvuxna aspar liksom torr-
träd och lågor – döda, fallna trädstammar.

Full av liv. I den asprika granskogen finns en mångfald 
av livsmiljöer för växter och djur som är beroende av 
orörda gammelskogar för sin överlevnad. Många av 
gammelskogens arter lever hela eller delar av sitt liv 
på eller i murken ved. På naturreservatets murkna lå-
gor växer exempelvis flera sällsynta vedsvampar. På 
omkullfallna granar har ullticka hittats och på murkna 
lågor av asp växer kandelabersvamp och veckticka.

Kalkpåverkad växtlighet. På bergets krön växer krä-
vande växter som blåsippa och ormbär vilka tyder på 
att marken innehåller kalk. Är du uppmärksam kan du 
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Ormbär är en omisskänslig växt med 
fyra stora blad i krans. Bäret, som ut-
vecklas efter blomningen, är giftigt.  

Ormbär
Paris quadrifolia

Grönkullan är en orkidé som blir upp 
till två decimeter hög. Den är lite av en 
doldis – den gröna färgen gör den svår 
att få syn på även när den blommar.

Grönkulla
Coeloglossum viride

också få syn på den oansenliga orkidén grönkulla. Den 
blommar med gröna eller rödbruna blommor i juni-juli.  

Före detta domänreservat. Området har varit skyd-
dat sedan 1961 då Slogfallets domänreservat bildades 
av dåvarande Domänverket. När Domänverket bola-
giserades under 90-talet omfördes flera särskilt vär-
defulla domänreservat till naturreservat. Slogfallet var 
ett av dessa. 

En del av Malingsbo-Kloten. Malingsbo-Kloten är 
ett 970 hektar stort, barrskogsdominerat och sjörikt 
naturreservat i ett landskap präglat av århundraden av 
skogsbruk, odling, bergsbruk och järnhantering. Det 
stora reservatet är mycket välbesökt tack vare områ-
dets goda förutsättningar för vandring, paddling och 
fiske. Slogfallet ligger i Malingsbo-Kloten, men i Slog-
fallet gäller andra regler för markägare och besökare 
än i det omgivande reservatet.


